
San  Diego  Foundation

Tax  Exempt  Charity*  Ang  

iyong  organisasyon  ba  ay  isang  nonprofit  na  may  501(c)(3)  public  charity  status  o  isang  katumbas  na  tax-exempt  na  status,  na  

matatagpuan  sa  at  naglilingkod  sa  mga  komunidad  ng  San  Diego  County?  Maaaring  kabilang  sa  katumbas  na  tax-exempt  na  

status  ang  mga  entidad  ng  gobyerno  gaya  ng  State,  County  o  municipal  governmental  units,  mga  simbahan  na  nagbibigay  ng  

mga  programang  pangkawanggawa,  at  mga  institusyong  pang-edukasyon  tulad  ng  mga  pampublikong  paaralan  (distrito),  

kolehiyo  at  unibersidad  na  may  tax-exempt  status  ay  karapat-dapat  na  tumanggap  ng  grant .

Fiscal  Sponsor*  May  

fiscal  sponsor  ba  ang  iyong  organisasyon?  Ang  isang  501(c)(3)  na  pampublikong  kawanggawa  ay  maaaring  magsilbi  

bilang  isang  piskal  na  sponsor  para  sa  isa  pang  aplikante  na  mangasiwa  ng  gawad  at  magbigay  ng  regular  na  pag-uulat  sa  

pananalapi  sa  San  Diego  Foundation.
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Panimula

Pagiging  karapat-dapat

Mahalagang  maingat  na  suriin  ang  mga  alituntunin  ng  grant  at  lahat  ng  magagamit  na  mapagkukunan  na  ibinigay  namin  sa  iyo  

sa  webpage  ng  Community  Food  Grant  Program  bago  isumite  ang  iyong  aplikasyon.

Ikaw  para  sa  iyong  interes  sa  paglahok  bilang  isang  nonprofit  na  partner  ng  Community  Food  Grant  Program!

Mga  pagpipilian

Mga  pagpipilian

Sa  pakikipagtulungan  sa  Mga  Serbisyo  sa  Pampublikong  Pangkalusugan  ng  County  ng  San  Diego,  ang  San  Diego  Foundation  

(SDF)  ay  maggagawad  ng  pagpopondo  sa  bago  at  kasalukuyang  mga  proyekto  ng  pagkain  ng  komunidad  tungo  sa  pagpapabuti  ng  

seguridad  sa  pagkain  ng  komunidad  kabilang  ang  mga  proyekto  sa  paggawa,  pagproseso  at  pamamahagi  ng  pagkain  sa  buong  County  

ng  San  Diego  na  may  layunin.  ng  pagtaas  ng  soberanya  ng  pagkain,  lalo  na  sa  mga  komunidad  na  mababa  ang  kita  at  mga  komunidad  

na  may  limitadong  access.
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Magagawang  Mag-

verify*  Kung  kwalipikado  batay  sa  Disproportionately  Impacted  Demographic  Criteria,  nagagawa  mo  bang  i-verify  at  iulat  ang  100%  ng  iyong  

mga  kalahok  na  nakakatugon  sa  mga  pamantayang  ito?

Magagawang  Gumasta  ng  mga  

Pondo*  Magagawa  ba  ng  iyong  organisasyon  na  gumastos  ng  mga  pondong  gawad  na  iginawad  para  sa  proyektong  ito  bago  ang  

Disyembre  31,  2024?

Paraan  ng  Pagpapatunay*  Paano  mo  

susubaybayan  ang  pagiging  karapat-dapat  sa  mga  kliyenteng  pinaglilingkuran?  Halimbawa,  ipinapakita  ng  mga  rekord  na  ang  lahat  ng  

pinaglilingkuran  ng  pagpopondo  na  ito  ay  mga  tatanggap  ng  CalFresh.

Serbisyo  ng  Proyekto*  

Ang  pangunahing  kwalipikadong  kwalipikado  para  sa  Community  Food  Grant  Program  ay  ang  mga  proyekto  ay  kailangang  matatagpuan  sa  

isang  kwalipikadong  census  tract  o  sa  loob  ng  ½  milya  ng  isang  kwalipikadong  census  tract.  Magaganap  ba  ang  iyong  iminungkahing  proyekto  

sa  loob  ng  isa  sa  mga  kwalipikadong  census  tract  na  nakabalangkas  sa  mga  patnubay  sa  pagbibigay?

Mga  Pamantayan  sa  

Pagpupulong*  Kung  ang  iyong  proyekto  ay  hindi  matatagpuan  sa  isang  kwalipikadong  census  tract  o  sa  loob  ng  1/2  milya  ng  qualifying  

census  tract,  100%  ba  ng  mga  taong  pinaglilingkuran  ng  hiniling  na  mga  pondo  ay  makakatugon  sa  hindi  bababa  sa  isa  sa  Disproportionately  

Impacted  Demographic  Criteria  (itinakda  ng  US  Kagawaran  ng  Treasury)?  Mangyaring  pumili  ng  isa  o  higit  pa  sa  mga  naaangkop  na  kwalipikasyon  

sa  ibaba:

Hindi

Hindi

Limit  ng  Character:  1000

Oo

Oo

Oo

Hindi

makatanggap  ng  mga  serbisyong  ibinibigay  ng  mga  Tribal  na  pamahalaan

Serbisyo  ng  Proyekto  - Hindi

Mga  pagpipilian

Ang  mga  

pagpipilian  ay  naninirahan  sa  HUD  o  HPI  Least  Healthy  Quartiles  na  

lumahok  sa  mga  kwalipikadong  Federal  Programs  ay  itinuturing  na  

Mababang  Kita

Mga  pagpipilian

Mga  pagpipilian

Aplikasyon

Programa  ng  Pagbibigay  ng  Pagkain  ng  Komunidad

San  Diego  Foundation

Naka-print  Noong:  10  Pebrero  2023 2

Machine Translated by Google



•  Yaong  may  kita  sa  o  mas  mababa  sa  185  porsiyento  ng  Federal  Poverty  Guidelines  para  sa  laki  ng  base  ng  

sambahayan  sa  pinakahuling  nai-publish  na  mga  alituntunin  sa  kahirapan  ng  HHS

Mga  Kwalipikadong  Pederal  na  Programa  mula  sa  ARPA:

Kwalipikadong  Census  Tracts:

•  Head  Start

•  Low-income  Home  Energy  Assistance  Program  (LIHEAP)

Mga  Kahulugan

•  Kita  sa  o  mas  mababa  sa  40  porsiyento  ng  Area  Median  na  kita  para  sa  county  nito  at  laki  ng  sambahayan  batay  

sa  pinakahuling  nai-publish  na  data  ng  HUD.

Mga  sambahayan  na  kwalipikado  para  sa  ilang  Programang  Pederal:

Ang  mga  Kwalipikadong  Census  Tract  para  sa  San  Diego  County  ay  matatagpuan  dito  at/o,

•  Supplemental  Nutrition  Assistance  Program  (SNAP),  na  kilala  rin  bilang  CalFresh  •  Free-and  Reduced-

Price  Lunch  (NSLP)  at/o  School  Breakfast  (SBP)  na  mga  programa

•  Seksyon  8  Voucher

Bilang  bahagi  ng  application  na  ito,  interesado  kaming  matuto  nang  higit  pa  tungkol  sa  laki  ng  iyong  

organisasyon.  Mangyaring  gamitin  ang  sumusunod  na  espasyo  upang  ipasok  ang  badyet  sa  pagpapatakbo  ng  iyong  

organisasyon.  Kung  ang  iyong  badyet  sa  pagpapatakbo  ay  higit  sa  $50,000,  mangyaring  ibahagi  din  ang  iyong  taunang  

Programmatic,  Administrative,  at  Fundraising  na  badyet.

•  Ang  pagtatalaga  ay  kinakalkula  ng  US  Department  of  Housing  and  Urban  Development  (HUD).

•  Temporary  Assistance  for  Needy  Families  (TANF)

•  Pell  Grants

Mga  sambahayan  at  komunidad  na  may  mababang  kita:

•  Mga  Subsidy  sa  Mababang  Kita  ng  Medicare  Part  D

•  Supplemental  Security  Income  (SSI)

•  Healthy  Places  index  Least  Healthy  Quartiles  (nakilala  bilang  madilim  at  katamtamang  asul  na  mga  lugar)  na  

matatagpuan  dito.

o,

•  Espesyal  na  Supplemental  Nutrition  Program  para  sa  Kababaihan,  Sanggol,  at  Bata  (WIC)

Kasalukuyang  Year's  Operating  Budget*
Limitasyon  ng  Character:  20

Impormasyon  sa  Organisasyon
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Pamagat  ng  Pumirma*

Programmatic  Budget  ng  Kasalukuyang  Taon

Mga  Boses  ng  Komunidad*  

Pakibahagi  kung  paano  itinutuon  ng  iyong  organisasyon  ang  mga  boses  ng  komunidad  sa  iyong  trabaho,  kabilang  ang  sa  

pamamagitan  ng  representasyon  ng  komunidad  na  pinaglilingkuran  sa  iyong  board  o  sa  iyong  mga  tauhan.

Kasalukuyang  Year's  Fundraising  Budget

Signatory  Email*

Pumirma  Apelyido*

Kasalukuyang  Taon  ng  Administratibong  Badyet

Signatory  Phone  Number*

Background  at  Kasaysayan*  

Ilarawan  ang  background  at  tungkulin  ng  iyong  organisasyon  sa  iyong  komunidad.  Paano  ka  natatanging  nakaposisyon  

upang  isulong  ang  mga  layuning  pinamumunuan  ng  komunidad  na  nakabalangkas  sa  mga  alituntunin  ng  pagbibigay?  

Kung  naaangkop,  ilarawan  kung  paano  nakamit  ng  iyong  organisasyon  ang  nauugnay  o  katulad  na  gawain  sa  nakaraan.

Pangalan  ng  Pumirma*

Ito  ang  tao  sa  iyong  organisasyon,  o  ang  iyong  fiscal  sponsor  (kung  naaangkop)  na  may  legal  na  awtoridad  na  

isagawa  ang  kasunduan  sa  pagbibigay  sa  ngalan  ng  iyong  organisasyon,  kadalasan  ang  CEO,  Executive  Director  
o  Board  Chair.

Hal:

Impormasyon  sa  Pagpirma

Limitasyon  ng  Character:  250

Limitasyon  ng  Character:  3500

Limitasyon  ng  Character:  250

555-555-5555  Limit  ng  Character:  250

Limitasyon  ng  Character:  20

Limitasyon  ng  Character:  20

Limitasyon  ng  Character:  254

Limitasyon  ng  Character:  250

Limitasyon  ng  Character:  20

Limitasyon  ng  Character:  3500
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Impormasyon  ng  Proyekto

Impormasyon  sa  Fiscal  Sponsorship

Limitasyon  ng  Character:  250

Limitasyon  ng  Character:  250

Limitasyon  ng  Character:  250

Limit  ng  Character:  7000

Limit  ng  Character:  1000

Limitasyon  ng  Character:  2

Limitasyon  ng  Character:  250

Limitasyon  ng  Character:  250

Limit  ng  Character:  7000

Limitasyon  ng  Character:  250

Pakigamit  ang  letter  state  abbreviation  2

Layunin  ng  Proyekto*  

Pakilarawan  ang  iyong  proyekto  at  kung  paano  ito  naaayon  sa  mga  alituntunin  sa  pagbibigay  ng  Programang  Pagkain  ng  Komunidad  ng  

2023.  Huwag  mag-atubiling  gumamit  ng  isang  listahan  o  mga  bala  kung  kinakailangan.

Fiscal  Sponsor  State*

Fiscal  Sponsor  City*

Buod  ng  Proyekto*

Pangalan  ng  Fiscal  Sponsor*

Address  ng  Kalye  ng  Fiscal  Sponsor*

Pangalan  ng  proyekto*

Mga  Inaasahang  Resulta*  

Mangyaring  ibuod  ang  iyong  inaasahang  resulta  bilang  mga  layunin  ng  SMART  (pangkalahatang-

ideya  sa  Ingles  at  Espanyol)  sa  apat  hanggang  anim  na  bullet  point.  Ang  mga  layunin  ng  SMART  ay  inilarawan  bilang:  

Tukoy,  Nasusukat,  Naitatalaga,  Makatotohanan,  at  Partikular  sa  Oras.  Tiyaking  isama  ang  konteksto  at  isang  timeline  

para  sa  iyong  inaasahang  mga  resulta  kung  kinakailangan.

Fiscal  Sponsor  ZIP*

Numero  ng  EIN  ng  Fiscal  Sponsor*
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Partnerships*  Ilista  

at  maikling  ilarawan  ang  mga  tungkulin  ng  anumang  karagdagang  mga  kasosyo  sa  proyekto,  partikular  na  pinondohan  na  

mga  kasosyo,  na  makakatulong  na  gawing  posible  ang  gawaing  ito.  Mangyaring  isulat  ang  "N/A"  kung  hindi  naaangkop.

Mga  Komunidad  na  

Pinaglilingkuran*  Pakilarawan  ang  komunidad  at  rehiyon  na  iyong  paglilingkuran  sa  pamamagitan  ng  proyektong  ito  at  kung  paano  

ka  makikipag-ugnayan  at  makikipag-ugnayan  sa  mga  nilalayong  kalahok  sa  programa.

Pagsusuri  at  Pag-uulat*  Paano  mo  

susukatin  ang  tagumpay  ng  iyong  proyekto?  Mangyaring  gamitin  ang  puwang  na  ito  upang  ilarawan  ang  mga  pamamaraan  

ng  pagsusuri  na  iyong  gagamitin  upang  subaybayan  ang  tagumpay  ng  proyektong  ito  at  kung  sino  ang  kasangkot  sa  pagsusuri  ng  

iyong  proyekto.  Makakakita  ka  ng  halimbawang  worksheet  ng  pagsusuri  dito  sa  English  at  Spanish.

Halaga  na  Hiniling*  Maaaring  

humiling  ang  mga  aplikante  sa  pagitan  ng  $5,000  at  $250,000.

Badyet  ng  Proyekto*

Inaasahang  Gastos  Pakisama  

ang  lahat  ng  inaasahang  gastos.  Kung  mayroon  kang  sponsor  sa  pananalapi,  mangyaring  tukuyin  kung  magkano  ang  pagpopondo  

ng  grant  na  matatanggap  nila.

Limit  ng  Character:  5000

Limit  ng  Character:  5000

Limit  ng  Character:  5000

Limitasyon  ng  Character:  20

Limitasyon  ng  Character:  20

Badyet  ng  Proyekto

Sa  talahanayan  sa  ibaba  ilagay  ang  iyong  mga  inaasahang  gastos  para  sa  mga  tauhan,  pasilidad,  transportasyon,  mga  supply  ng  

programa,  kagamitan,  marketing  at  administratibo/hindi  direktang  mga  gastos.  Sa  mga  line  item  na  may  label  na  'Iba  pa,'  ipahiwatig  ang  

anumang  natatanging  mga  item  sa  linya  ng  badyet  na  hindi  kasama  sa  mga  nasa  itaas,  at  gamitin  ang  column  na  'Mga  Tala'  upang  tukuyin  

ang  mga  unit  at  gastos/unit  na  ipinapakita  sa  gastos  para  sa  line  item  na  iyon.  Kung  ang  ibinigay  na  talahanayan  ay  hindi  tumanggap  ng  iyong  

badyet,  mangyaring  mag-attach  ng  badyet  sa  Excel  sa  ibaba.

Ilagay  ang  kabuuang  badyet  ng  proyekto

Hiniling  na  Grant  DollarsKategorya  ng  Gastos Kabuuang  Badyet  ng  Proyekto

Mga  tauhan

Mga  Tala
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Admin/Hindi  Direktang  Gastos

Mga  Kagamitan  sa  Programa

Transportasyon

Katayuan  ng  Pagpopondo

Marketing

Mga  Pasilidad

Kabuuang  kita Mga  Tala

Kabuuang  Gastos

Kagamitan

Iba  pa

Inaasahang  Kita  ng  Proyekto  Mangyaring  isama  

ang  lahat  ng  inaasahan,  nakabinbin,  at  nakumpirma  na  mga  pinagmumulan  ng  kita.

Pinagmulan  ng  Kita

file Limitasyon  sa  Laki:  2 MB

Pag-upload  ng  Badyet

7
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Halimbawa,  sa  halip  na  sabihin  lamang  na  '$20,000  ang  gagamitin  para  sa  mga  suweldo  ng  kawani,'  ipahiwatig  kung  gaano  karaming  mga  tauhan  

at  ang  kabuuang  buong-panahong  katumbas  at  mga  tungkulin  na  susuportahan.  Ang  isang  mas  mahusay  na  paraan  ng  paglalarawan  ng  linya  ng  

mga  tauhan  ay  '$20,000  ang  babayaran  para  sa  1  full-time  na  program  manager  para  sa  8  linggo,  4  na  pinuno  ng  workshop  para  sa  anim  na  linggo  

at  10%  ng  oras  ng  aming  program  assistant.'

Mga  pagpipilian

Ang  mga  sumusunod  na  tanong  ay  walang  marka  at  nilalayong  magbigay  sa  SDF  ng  data  tungkol  sa  interes  at  kakayahang  magamit  sa  teknikal  

na  tulong  at  suporta.  Ang  iyong  mga  sagot  sa  mga  tanong  na  ito  ay  hindi  makakaimpluwensya  sa  iyong  gawad  na  gawad.

Bilang  isa  pang  halimbawa,  sa  halip  na  sabihin  lamang  na  '$3,000  ang  gagamitin  para  sa  mga  gastos  sa  pagtuturo,'  sabihin  kung  gaano  karaming  

mga  kit  o  pagbabayad  ang  gagawin  sa  anumang  iba  pang  mga  grupo.  Ang  isang  mas  mahusay  na  paraan  ng  pagsasabi  ng  mga  gastos  sa  programa  

ay  ang  '$1,000  ang  gagamitin  sa  pagbili  ng  100  gardening  kit,  $1,000  ang  babayaran  para  sa  isang  online  na  kurso  para  sa  100  kalahok  at  $1,000  

para  sa  mga  bayarin  upang  dalhin  ang  isang  organisasyon  upang  maghatid  ng  isang  espesyal  na  pagtatanghal.'

Mga  pagpipilian

Pagtanggap  ng  Teknikal  na  Tulong  at  Suporta*  Sa  anong  mga  lugar  

ka  magiging  interesado  sa  pagtanggap  ng  teknikal  na  tulong  at  suporta?

Pagbibigay  ng  Teknikal  na  Tulong  at  Suporta*  Mayroon  ka  bang  

karanasan  o  interesado  ka  bang  magbigay  ng  suporta  sa  mga  lugar  na  ito?  Sa  anong  mga  lugar  mayroon  kang  

kadalubhasaan  at  kapasidad  sa  mga  lugar  na  ito?

Salaysay  ng  Badyet*  

Mangyaring  gamitin  ang  puwang  na  ito  upang  magbigay  ng  anumang  karagdagang  komento  o  konteksto  para  sa  iminungkahing  

badyet  ng  proyekto.

Pagbuo  ng  koalisyon  at  pag-unlad  ng  kasosyo

Pagpapahintulot  sa  mga  bayarin  at  pag-navigate

Pakikipagtulungan  at  pag-aaral  ng  peer-to-peer

Tulong  sa  negosyo

Pagpapahintulot  sa  mga  bayarin  at  pag-navigate

Tulong  sa  negosyo

Pagkilala  at  paggamit  ng  mga  pederal  na  pondo

Iba  pa

Pakikipagtulungan  at  pag-aaral  ng  peer-to-peer

Pagsusuri  at  pag-uulat

Limitasyon  ng  Character:  3500

N/A

Pagtataguyod  ng  patakaran

Supplemental  -  Mga  Karagdagang  Kapasidad  na  Pangangailangan  at  Suporta
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Nakaraang  Suporta  na  Natanggap*  

Nakapagtrabaho  ka  na  ba  sa  isang  organisasyon  na  nagbigay  ng  kapasidad  at  suporta  sa  alinman  sa  mga  
lugar  na  nakalista  sa  itaas?

Inirerekomendang  Tagapagbigay/Organisasyon  ng  Teknikal  na  Tulong*  May  

alam  ka  bang  organisasyon  na  makakatugon  sa  pangangailangang  ito?  Pakilista  ang  organisasyon  at  

ilarawan  ang  suporta  sa  kapasidad  na  kanilang  karanasan  sa  pagbibigay.

Pagbibigay  ng  Teknikal  na  Tulong  at  Suporta  -  Iba  pa*  Mangyaring  

ilista  ang  lahat  ng  iba  pang  lugar  na  interesado  ka,  na  pinaghihiwalay  ng  mga  kuwit.

Pagtanggap  ng  Teknikal  na  Tulong  at  Suporta  -  Iba  pa*  Mangyaring  

ilista  ang  lahat  ng  iba  pang  lugar  na  interesado  ka,  na  pinaghihiwalay  ng  mga  kuwit.

Iba  pa

Pagkilala  at  paggamit  ng  mga  pederal  na  pondo

Pagsusuri  at  pag-uulat

Limitasyon  ng  Character:  250

N/A

Oo

Pagtataguyod  ng  patakaran

Hindi

Limitasyon  ng  Character:  250

Pagbuo  ng  koalisyon  at  pag-unlad  ng  kasosyo

Limitasyon  ng  Character:  500

Mga  pagpipilian

Pagtanggap  ng  Teknikal  na  Tulong  at  Suporta  -  Iba  pa

Pagbibigay  ng  Teknikal  na  Tulong  at  Suporta  -  Iba  pa
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